
Luksus, na który możesz sobie pozwolić.

Stwórz własną strefę relaksu w każdym wnętrzu.
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Wypoczynek w saunie pomaga nam 
uwolnić się od ograniczających napięć, 

dzięki temu umysł i ciało wypełnia 
odprężenie i harmonia.

Strefa Relaksu

Aby jak najlepiej radzić sobie ze stresem 

nigdy nie odkładaj odpoczynku na później. 

Połącz chwile umysłu z chwilą dla ciała.
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Luksusowe Spa

Rozluźnienie i relaks zmniejszają poziom negatywnych emocji,

 a także uwalniają kreatywność i równowagę duchową. 
Po ciężkim dniu w pracy jedynie relaks 

dostarczy nam przyjemnych doznań
oraz wyzwoli pokłady pozytywnej energii.



Luksusowe Spa

Rozluźnienie i relaks zmniejszają poziom negatywnych emocji,

 a także uwalniają kreatywność i równowagę duchową. 
Po ciężkim dniu w pracy jedynie relaks 

dostarczy nam przyjemnych doznań
oraz wyzwoli pokłady pozytywnej energii.



Sauna Solna

Wzmocnij swoją koncentrację, rozwiń wyobraźnię, 

zredukuj napięcie – myśl pozytywnie wprowadzając

się w stan głębokiego rozluźnienia.

Pielęgnacja plus aromaterapia potrafią 
zdziałać cuda. Po odprężającej kąpieli

w saunie przygotuj ciało na aromatyczny 
masaż pachnącym olejkiem.
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Strefa Saun

Bez względu na metodę oderwania się od chaosu, o codziennej chwili relaksu 

warto pamiętać…żeby nie zwariować.

 W towarzystwie bliskiej osoby wspólna kąpiel 
pogłębi waszą więź i pozwoli skupić się na samych 

przyjemnościach. Pozwól się rozpieszczać.
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Sauna Bianco

Poprawa nastroju i relaks pomogą Ci w twórczym i rozwojowym myśleniu. 

Zwiększ poczucie komfortu i własnej wartości.

W chwilach głębokiego stresu nic nie działa 
równie regenerująco co odpoczynek. 

Czasem najlepiej jest po prostu zaszyć 
się w zaciszu własnego domu i oddać 

się odmładzającym zabiegom.
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Sauna Siena

Nowoczesny design pozwoli na odpoczynek w większym komforcie. 

Piękne wnętrza poprawiają samopoczucie i koją nasze zmysły.
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Akcesoria saunowe

Wysokiej klasy niezawodne wyposażenie charakteryzujące się niepowtarzalnym

i ekskluzywnym wyglądem dopełni uczucie komfortu i zadowolenia z posiadanej strefy SPA.

Cisza i spokój. Spraw, aby Twoje emocje 
stały się poukładane i harmonijne. 

Poczuj komfort na całym ciele, uspokój oddech 
a skutecznie skontrolujesz emocje.
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